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Uvod

1

Geometrija je ena izmed matematičnih disciplin, ki jo vsakodnevno uporabljamo pri reševanju življenjskih problemov. V svojem poklicu jo uporabljajo
arhitekti, slikarji, inženirji in drugi strokovnjaki. Tudi doma nam je v veliko pomoč (npr. pri opremljanju sobe). To je le eden izmed razlogov, zakaj bi morala imeti geometrija pomembno mesto v osnovnošolski matematiki. Usiskin
(1980) navaja, da ima geometrija zelo pomembno mesto v matematiki, ker:
– povezuje matematiko z realnim ﬁzičnim svetom;
– omogoča reprezentacijo matematičnih pojmov, ki sami po sebi niso vizualni;
– je sama po sebi primer matematičnega sistema;
– spodbuja razvoj deduktivnega sklepanja in dokazovanja.
Geometrija ima osrednjo vlogo pri učenju drugih matematičnih vsebin.
Merjenje je nedvomno povezano z geometrijo. Geometrijski vzorci so med
prvimi, s katerimi imajo učenci izkušnje. Razmerje je neposredno povezano
z geometrijskim konceptom podobnosti ipd.
Pouk geometrije v osnovni šoli naj bi temeljil predvsem na opazovanju
in razvijanju prostorskih predstav ter sposobnosti vizualizacije. Izhodišče
za usvajanje geometrijskih pojmov je vedno najprej opazovanje, raziskovanje in praktično delo s konkretnimi predmeti. Z raziskovanjem geometrijskih konceptov lahko učenci razvijejo sposobnost reševanja geometrijskih problemov, kar pa je temeljni cilj učenja matematike. Pouk matematike,
ki je naravnan k iskanju poti in strategij reševanja problemov, pripomore k
učinkovitemu učenju. Pri tem se poudarja predvsem aktivna vloga učencev.
Konkretno-izkustvena dejavnost je dobra osnova za prehod na simbolno raven razumevanja. Ta način poučevanja in učenja je še posebej zaželen na
področju geometrije, ki za razliko od ostalih matematičnih področij zahteva
speciﬁčen način mišljenja.
Kompleksnost geometrije obvladujemo tudi s pomočjo jezika. Zaznavanje
oblik je bistveno v geometriji, vendar lahko hierarhijo pojmov v geometriji
ustvarimo le s pomočjo jezika. Zaznavanje in opisovanje geometrijskih oblik
vodi k miselni konstrukciji objektov ter k razvijanju pojmov v evklidski geometriji. Učenci na stopnji vizualizacije pri začetnem opisovanju geometrijskih
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likov s svojim besediščem iz vsakdanjika navadno navajajo različne lastnosti
likov (npr. je okrogel, je dolg, je visok, ima vogal, spodaj je širše, proti vrhu
se oža ipd.). S tem ko opisujejo geometrijske like s svojim besediščem, jim
pripravljamo podlago za kasnejše spoznavanje in opisovanje z matematično
terminologijo na osnovi lastnih izkustev ter predstav. Tako učenci geometrijskih pojmov ne pridobivajo kot nekaj tujega, kar si morajo zapomniti, ampak
to sprejemajo kot nadgradnjo svojega znanja. Če so oglišče geometrijskega
lika imenovali s svojo besedo »vogal«, bodo hitreje usvojili pojem oglišča kot
točke, kjer se stikajo dve stranici lika. Tako si bodo tudi za stranice lika, ki so
jih imenovali črte, hitreje zapomnili, da te črte, ki omejujejo lik, imenujemo
stranice.
Za geometrijo v slovenskem prostoru bi lahko sklenili, da jo obravnavamo
primerno stopnji otrokovega razvoja. Učenci se najprej srečajo s konkretnimi
predmeti, ki jih opazujejo in z njimi manipulirajo. Začetna stopnja namreč
narekuje, da morajo učenci pri učenju o oblikah le-te najprej vizualizirati. Potemtakem sledi, da morajo učenci pri začetnem učenju geometrije izhajati iz
konkretnih predmetov oz. tridimenzionalnih objektov. Pri učenju geometrije
je torej treba izhajati iz tridimenzionalnega sveta in postopoma prehajati na
manjše dimenzije.
Pri oblikovanju pouka geometrije v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju smo upoštevali značilnost otrokovega spoznavnega razvoja in v naših
šolah pouk geometrije ustrezno ter uspešno prilagodili učencem. Z različnimi
aktivnostmi, manipuliranjem raznih materialov in učnimi pripomočki učenci
spoznajo nekatere osnovne geometrijske pojme. V višjih razredih osnovnošolskega izobraževanja, ko je podajanje geometrije že zelo abstraktno, učitelji pri pouku geometrije postopoma opuščajo uporabo didaktičnih sredstev.
Ob neustreznem učenju in poučevanju geometrije lahko pride do napačnih
predstav, kar vodi v nerazumevanje in slabše rezultate pri preverjanju znanja
geometrije. Učitelji seveda tega ne bi smeli spregledati.
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